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A Magyar és Olasz Fogorvosok Egyesületének  
együttműködési megállapodása

2018. május 11-én, pénteken este az MFE tudományos 
továbbképző konferenciájának gálavacsoráján együtt-
működési megállapodást írt alá a Magyar és az Olasz 
Fogorvosok Egyesülete.

A Perspektívák a Paro-Implantológiában és a Kompre-
henzív Fogászatban című nemzetközi kongresszus az 
idei évben is nagy sikerrel zárult; több mint 700 részt-
vevőjéből mintegy 210 fő jegyet váltott a gálavacsorá-
ra is, ami az eddigi években a legmagasabb szám. Az 
ünnepélyes gálavacsorára idén először a patinás sze-
gedi régi Hungária szálló épületében, a Hungi Vigadó-
ban került sor, mely kellemes és ünnepélyes helyszínt 
biztosított az eseménynek.

A gálavacsora megnyitásakor Prof. Dr. Nagy Katalin 
elnök asszony magyar és olasz zászlók összeolvadá-
sának szimbolikája mögött köszöntötte a résztvevőket 
és az esemény meghívott vendégeit. Az ünnepélyes 
aláírást megelőzően nagy megtiszteltetés volt szá-
munkra, hogy őexcellenciája, Massimo Rustico olasz 
nagykövet útba ejtette rendezvényünket külföldi kikül-
detése előtt, és kedves szavaival üdvözölte az együtt-
működést. Prof. Dr. Pál József tiszteletbeli konzul, va-
lamint Dr. Kollár Andrea, a Szegedi Tudományegyetem 
Olasz Tanszékének vezetője és Dr. Ezio Bernardelli, 
az olasz tanszék lektora is röviden üdvözölték a kezde-
ményezést, majd Prof. Dr. Gera István, az MFE előző 
elnöke és Dr. Enrico Lai, az olasz egyesület elnökhe-
lyettese ünnepélyesen aláírták a megállapodást. Dr. Lai 
– aki beszédében közvetítette felénk az olasz egyesü- 
let elnöke, Dr. Fausto Fiorile és az FDI elnökének,  
Dr. Gerhard Konrad Seeberger üdvözletét – és Gera 
professzor rövid beszéde zárta az eseményt. A gála-

vacsorán résztvevő vendégek ezt követően olasz hall-
gatók közreműködésével fogorvostan-hallgatókból álló 
csapatok rövid zenei előadását hallgathatták meg, majd 
svédasztalos vacsora felett erősíthették tovább szak-
mai és személyes kapcsolataikat.

Az együttműködési szerződés létrejötte többéves szo - 
ros kapcsolat eredménye volt. Mintegy tíz éve, a kon-
ferencia első igazán nemzetközi eseményére négy ne-
ves olasz előadó is meghívást kapott, és azóta minden  
évben szerepelnek Szegeden a szakma legkiválóbb  
olasz képviselői. Olyan előadók váltották egymást az  
évek során, mint Francesco Mangani, Angelo Putig  na-
no, Gianfranco Politano, Alberto Fonzar, Egon Euwe,  
Marco Ferrari, Massimo DeSanctis vagy Camillo D’Arc-
angelo, Giovanni Zucchelli. Ezenkívül már négy ma-
gyar fogorvostanhallgatónak volt lehetősége a Jules 
Allemand Trophy esztétikai fogászati verseny keretein 
belül három hónapot eltölteni az olasz Chieti egyete-
men, kettőjük ösztöndíj büszke tulajdonosa is lett.

A megkötött együttműködési megállapodás a má-
sodik a jövőre tervezett hosszú sorban, a 2017 máju-
sában aláírt izraeli egyesülettel kötött szerződést kö-
vetvén. A megállapodásban az egyesületek biztosítják 
egymást, hogy a továbbiakban még erősebb együtt-
működésre kerül sor közöttük tudományos, oktatási 
és szakmai téren: hallgatók, oktatók cseréjére, közös 
szakmai egyeztetésekre, és az érdekek közös kialakí-
tására kerülhet sor, egymás tudományos előrehaladá-
sát is tovább segítve.

Várakozással nézünk elébe a további együttműkö-
désnek, és köszönjük kedves vendégeink megtisztelő  
szavait.

Magyar Fogorvosok Egyesülete
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dor of Italy to Hungary, Dr. Enrico Lai, the vice presi-
dent of the Italian Dental Association, Prof. József Pál, 
honorary consul of Italy, Dr. Andrea Kollár, head of the 
Italian Institute at the University of Szeged and Dr. Ezio 
Bernardelli, Italian lecturer. Following the heartwarm-
ing welcome speeches the collaboration agreement 
was signed by Professor István Gera, HDA past presi-
dent and Dr. Enrico Lai, IAO vice-president. The audi-
ence could enjoy the rest of the evening over buffet din-
ner and accompanied by some pleasant Italian musical 
performances by dentistry students.

We are grateful for the possibility and for the warm 
welcome of our invited guests.

Hungarian Dental Association

The Hungarian Dental Association (HDA) and the Ital-
ian Dental Association (IAO) has signed a collaboration 
agreement. The ceremonial event took place on 11. May  
2018, at the festive gala dinner of the international sci-
entific conference Perspectives in Perio-Implantology 
and Comprehensive Dentistry. The conference, as usu-
al, attracted a wide audience with its renowned speak-
ers from all over the globe. The gala dinner itself was 
more special than usual: over two hundred dinner tick-
ets were sold, meaning that all seats were sold out one 
week before the event.

From this date, the Hungarian and Italian associa-
tions are not merely closely by the other in the alphabet 
and in the circles of FDI, as past HDA president Profes-
sor Istvan Gera pointed out, but also connected by this 
professional bond.

Some ten years ago, half a dozen Italian lecturers ar-
rived to Szeged, Hungary to present at our conference, 
and ever since that time we have kept the tradition of 
always inviting more and more renowned Italian speak-
ers, such as Francesco Mangani, Angelo Putignano, 
Gianfranco Politano, Alberto Fonzar, Egon Euwe, Mar-
co Ferrari, Massimo DeSanctis or Camillo D’Arcangelo. 
Apart from this, in the last five years, four Hungarian 
dentistry students had the honour to spend months in 
Chieti, Italy thanks to esthetic dentistry competition Ju-
les Allemand Trophy.

It is a primary goal of the Hungarian Dental Associa-
tion to establish well-founded, great relationships with 
fellow organisations from other countries. This year’s 
agreement is the second following one signed with 
the Israeli Dental Association in 2017. As we were in-
formed, our agreement is merely the third to be signed 
by the Italian Association as well.

The Italian Dental association represents more than 
8000 dentists, and today, 35 years following its birth, 
AIO has become the number one provider of continuing 
education in Italy, strongly upholding professional eth-
ics while maintaining its primary mission of protecting 
the rights of dentists through jurisdiction and legislation. 
Just recently AIO has earned the honored distinction of 
becoming the only provider in Italy and only one of three 
providers in Europe authorized by the American Dental 
Association to award continuing education credits.

We were pleased to have the honour to welcome for 
this event His Excellency Massimo Rustico, Ambassa-

Collaboration Agreement between the  
Hungarian and the Italian Dental Associations


